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   چكيده

 مناسبي خستگي رفتار تواندمي كه است كم پلاستيسيته با كاريصيقل فرايند قطعات، سطح در فشاري پسماند تنش ايجاد براي هاروش ترينمناسب از ييك
 طوربه يا دهد اهشك را سطح كششي هايتنش اجزاء، طراحي يا و مواد ، محيط سازيبهينه به نياز بدون تواندمي فرايند اين. كند فراهم فلزي قطعات براي
 سطح، پلاستيك شكل تغيير با و كندمي حركت كار قطعه سطح در مناسب عمودي نيروي يك با آزاد غلتش ساچمه يك فرايند اين در. كند حذف كامل
 شفت يك روي بر ايساچمه دو و يك حالت دو در فرايند اين محدود اجزاء مدل پژوهش، اين در. كندمي فراهم قطعه عمق در مناسبي فشاري پسماند هايتنش

 قطعه خستگي عمر كرنش، بر مبتني رهيافت از استفاده با و مطالعه پسماند هايتنش روي بر آن تأثيرات و شدهارائه ٧٠٧٥- ٦T آلومينيم آلياژ جنس از
 و محوري راستاي در فشاري پسماند هايتنش دتوانمي فرايند، اين در ساچمه يك جايبه ساچمه دو از استفاده كه دهندمي نشان نتايج. است شدهبررسي
 نمونه در خستگي استحكام حد همچنين،. است ساچمه يك از بيشتر ساچمه دو حالت در نيز هاتنش تأثيرگذاري عمق. دهد افزايش برابر٥/١ را قطعه شعاعي

 .يابدمي افزايش برابر ٢ و ٣ حدود ترتيب به ايساچمه يك و مذكور يندفرا بدون نمونه به نسبت اي،ساچمه دو كم پلاستيسيته با كاريصيقل فرايند با موردنظر

  .اجزاء محدود، تنش پسماند، عمر خستگي يسازمدلكاري با پلاستيسيته كم، صيقل هاي كليدي:واژه
  

Investigating the Effect of Low Plasticity Burnishing (LPB) Process on Fatigue life of 
Rotating Notched Shaft 

 
S. Hassanifard Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

S. H. Mosavi Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

 
Abstract 
One of the most appropriate methods for providing compressive residual stresses in the surface layer of parts is low plasticity 
burnishing that can increase fatigue life of metals. Low plasticity burnishing reduces or completely eliminates surface tensile 
stresses, without optimizing the environment, materials or design components. During this process, a free-rolling ball with proper 
vertical load is moved on the work-piece in order to create plastic deformation and compressive residual stress. In this study, finite 
element modeling of the process on Aluminum Alloy 7075-T6 shaft is presented in two conditions, single and double ball. Effect of 
the process on residual stresses and fatigue life of work-piece by strain-based approach is investigated. Results show that, using 
double ball instead of single ball in this process can increase axial and radial compressive residual stresses up to 1.5. Also, residual 
stress depth in double ball condition is higher than single ball condition. The fatigue strength in the work-piece with double ball LPB 
against without LPB and single ball is increased 3 and 2 times, respectively. 
Keywords: Low Plasticity Burnishing (LPB), Finite Element Modeling, Residual stress, Fatigue life. 
 

  مقدمه - ١
 در رطوبت وجود خاطر به دريايي نيروي به مربوط هايهواپيما    
 عمر آن پيرو و گيرندمي قرار خوردگي به مربوط هايآسيب معرض
 قطعات بايستي صورت اين در كه ،يابدمي كاهششدت به قطعات
. گرددمي هاهزينه افزايش باعث كار اين كه گردند تعمير يا و تعويض
 تعويض و تعمير و خوردگي بازرسي برايشده زده تخمين سالانه هزينه

 يهاحلراه از يكي. است دلار ميليون هزار يكبر بالغ مقداري قطعات
 خستگي عمر افزايش و خوردگيدر مقابل  مقاومت افزايش براي مناسب
  .]١[ است سطح بهبود يهاروش از استفاده
 كه دارد وجود سطح بهبود براي مختلف روش چندين صنعت در

 فراهم قطعات عمق در را پسماند هايتنش از فشاري هيلاكي توانندمي
 گرفته كار به قطعات خستگي عمر افزايشمنظور به هافرايند اين. كنند

پسماند كششي كه معمولًا از فرايندهاي توليد،  شوند. تنشمي
آيند، باعث كاهش استحكام خستگي مي وجودبه  رهيو غجوشكاري 

پسماند فشاري براي بهبود مكانيكي قطعات  كه تنششوند، درحاليمي
  مفيد هستند.

ت سرع با) ساچمه( كروي نسبتاً ريز ذرات ١زني ساچمه فرايند در
كشش قرار  تحت را سطح ابتدا و كنندمي برخورد قطعه سطح بابالا 
. گذارندميجا به فشاري هايتنش ناحيه يك با گودي دهند و سپسمي
 شود،مي گرفته كار به صنعت در گستردهصورت به فرايند اين

 و بالا درصد با  كاري سرد ازجمله خاصي هايمحدوديت كهدرحالي
 سرد. دارد سطح بهبود زمينهدر فشاري پسماند هايتنش كم عمق
 خستگي عمر آن پي در كه شود،مي سختي باعث بالا درصد با كاري

 هايتنش پايداري باعث كمتر سردكاري طرفي از. كندمي پيدا كاهش
 با پالس يك نيز ٢ليزرزني شوك فرايند در .گرددمي فشاري پسماند
 كهدرحالي شود،مي تابانده قطعه سطح به مستقيمصورت به زياد انرژي
 كه است، شده داده پوشش جذبي ماده هيلاكي و آب هيلاكي با سطح

. گرددمي پلاسما شكل به پالس انرژي بهتر جذب باعث جذبي دهما
-مي ياضربه موج يك ايجاد موجب جذبي ماده و ليزر پالسبرهمكنش 

 ايجاد امكان ياضربه موج اين. يابدمي انتشار مواد ميان در كه گردد
 زمان و است برنهيهز بسيار فرايند اين. كندمي فراهم را داخلي ترك

                                                             
1 Shot Peening 
2 Laser Sock Peening 
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  .]٢[دارد و مقرون به صرفه نيست  نياز نجاما براي زيادي
 خوردگي با مرتبط مكانيكي عوامل كاهش براي متداول هايدفراين

 يا آلياژها تعويض حفاظتي، روكش توسططورمعمول به نقليه وسايل در
 خورنده هايمحيط مقابل در هاتنش كاهشمنظور به طراحي در اصلاح
  . شوندمي ايزوله

 از ديگر يكي ١)LPBكاري با پلاستيسيته كم (صيقل فرايند
 توسط ١٩٩٦ سال در بار اولين براي كه است سطح بهبود هايفرايند
 خواص بهبود براي آمريكا اوهايوي سينسيناتي در لامبدا تحقيقات مركز

- مي كه ،]٣[ است شدهي معرف گازي توربين موتورهاي اجزاء خستگي

 هايتنش اجزاء طراحي يا و مواد محيط، يسازنهيبه به نياز بدون تواند
نماي  ١كند. شكل  حذف كاملطور به يا دهد كاهش را سطح كششي

 هايتنش هيلاكي فرايند دهد. اينرا نشان مي LPBكلي دستگاه 
 يك فرايند اين در. كندمي فراهم را مناسب عمق با فشاري پسماند
 كار قطعه سطح در مناسب عمودي نيروي يك با آزاد غلتش ساچمه
 هايتنش و كرده داپي شكل تغيير ماده آن اساس بر كه كندمي حركت
 و خستگي عمر عملكرد تواننديم گردد، كهفشاري ايجاد مي پسماند

بخشند. ساچمه توسط يك ياتاقان سيالي  بهبود را سطح يهايژگيو
تواند در هر جهتي غلتش كند. سيال هم ي ميراحتبهشود و حمايت مي

دارد را  كنندهخنكفشار ساچمه است و هم نقش  كنندهكنترل عنوانبه
هاي سطحي هنگام عمليات گردد. اين سيال از تواند مانع آسيبكه مي

كند. اين فرايند بسيار اصطكاك بين ساچمه و قطعه كار نيز ممانعت مي
  كم هزينه بوده و در كمترين زمان قابل اجرا است.

 صورتبهتجربي و هم  صورتبه، هم LPBكنون در مورد فرايند تا
زمينه مطالعات في انجام شده است. درسازي تحقيقات مختلمدل

تجربي، توسط مركز تحقيقات لامبدا بر روي مواد مختلف از جمله 
، در راستاي بررسي ]٥[و تيتانيوم  ]٤[ ، فولاد]٣[، نيكل ]١[آلومينيوم 

  آسيب و عمر خستگي مطالعه صورت گرفته است.  تلورانس
نتايج حاصل از اين مطالعات حاكي از آن است كه مقدار و عمق 

  در مقايسه با فرايند LPBهاي پسماند در فرايند تنش
  

  
  ]٢[ LPBنماي كلي  -١شكل 

   
تر است. همچنين، هاي بهبود سطح مناسبساچمه زني و ساير فرايند

هاي بهبود در مقايسه با ساير فرايند LPBدرصد سردكاري در فرايند 

                                                             
1 Low Plasticity Burnishing 

هاي تر است و اين درصد كم باعث پايداري بيشتر تنشسطح كم
در كار خود به بررسي  ]٦[گردد. ژوانگ و همكارانش پسماند فشاري مي

مسيري، چند LPBاز فرايند  آمدهدستبههاي پسماند و تحليل تنش
اند. تطابق ي و هم تجربي پرداختهبعدسهسازي مدل صورتبههم 

است.  شده مشاهدهسازي مناسبي بين نتايج آزمايشگاهي و شبيه
كاري، سرعت پيشروي، قطر پارامترهاي مختلفي ازجمله نيروي صيقل

تأثيرگذارند.  LPBكاري در فرايند چمه و تعداد مسيرهاي صيقلسا
نيز در مقاله خود بر روي تأثيرات اين  ]٧[سيميكري و همكارانش 

عيبي سطح و عمر خستگي فرايند در زبري سطح، ميكروسختي، بي
اند. ، با رويكردي تمامًا تجربي متمركز شدهAISI 1045روي قطعه كار 

را به ترتيب تأثيرگذاري بر روي زبري  LPBپارامترهاي مؤثر در فرايند 
اند كه به ترتيب اهميت سطح و پاسخ عمر خستگي معرفي كرده

و تعداد كاري، قطر ساچمه از: فشار ساچمه، سرعت صيقل اندعبارت
كم كردن مقدار زبري سطح بايستي  منظوربهكاري. هاي صيقلمسير

تر گردد. فشار، سرعت و تعداد مسيرها زيادتر و قطر ساچمه كم
مقدار سختي سطح بايد همه پارامترهاي  بالا بردن، براي كهيدرحال

كم شوند و براي بهبود عمر خستگي تمام پارامترها افزايش  ذكرشده
يك  اند كه دردر كار خود تلاش كرده ]٢[ي و همكاران يابند. محمد

اين  ٢آباكوس افزارنرمي اجزاء محدود با استفاده از بعدسهسازي مدل
سازي كنند و تأثير اين بهينه Ti-6Al-4Vپارامترها را براي ماده 

هاي پسماند و كرنش پلاستيك مؤثر بررسي پارامترها را بر روي تنش
 براي افتهيگسترشسازي دهد كه استفاده از مدلنمايند. نتايج نشان مي

هاي پسماند و كرنش پلاستيك بررسي تأثير پارامترها روي توزيع تنش
نيز تأثيرات اين  ]٨[مؤثر در عمق قطعه، مناسب است. فو و همكارانش 

سازي، بر روي آلياژ نيتينول مدل ازنظرتجربي و هم  ازنظرفرايند را  هم 
  اند.اند كه تطابق مناسبي را بين اين نتايج ارائه دادهبررسي كرده

ي سازهيشبافزار آباكوس يك در كار حاضر، با استفاده از محيط نرم
فرايند بر روي آلياژ ، براي بررسي تأثيرات اين LPBي از فرايند بعدسه

و نتايج آن بر روي عمر خستگي سيكل  T6-7075آلومينيوم پركاربرد 
صحت سنجي كار نيز  منظوربهقرار گرفته است.  مطالعه موردپر چرخه 

ي اعتبارسنجي شده سازهيشب صورتبهنتايج تجربي يكي از مقالات 
ر ي عمر خستگي قطعه كار از رهيافت خستگي بنيبشيپاست. براي 

) استفاده شده است. در SWTمبناي كرنش اسميت، واتسون وتاپر (
با استفاده از يك  باركاين تحليل، دو حالت در نظر گرفته شده است. ي

عمليات  دوطرفه صورتبهساچمه و سپس با استفاده از دو ساچمه 
LPB هاي پسماند در سه راستاي و نتايج مربوط به تنش شدهم انجا

مقايسه شده  LPBي هر دو حالت با حالت بدون اصلي و عمر خستگ
دار چرخان انجام شده ، فرايند بر روي يك شفت ناچكار نيااست. در 

  است. 
  

 سازيمدل - ٢
افزاري اجزاء محدود از بسته نرم LPBسازي فرايند براي شبيه

افزار توانايي تحليلي استفاده شده است. اين نرم ]٩[ ١٣/٦آباكوس 
ديناميكي صريح تواند بااستفاده از الگوريتم مي كهيطوربهبالايي دارد، 

گرفته شود و از الگوريتم استاتيكي نيز براي  به كاركار براي تشريح اين

                                                             
2 ABAQUS 
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پايدارسازي نتايج تنشي و كرنشي و همچنين براي بررسي عمر 
  شود.خستگي استفاده مي

يك فرايند غلتش آزاد است كه حركت تناوبي دارد.  LPBفرايند 
اين فرايند براي رسيدن يكي از پارامترهاي اساسي در تحليل ديناميكي 

تر استفاده از تعريف خواص پلاستيسيته ماده به صورت به جواب دقيق
تواند همزمان كوك است. به خاطر اينكه اين مدل مي- مدل جانسون

خواص ماده را به صورت تابعي از دما، كرنش اعمالي و نرخ كرنش بيان 
ان شده بي )١(كوك در رابطه - كند. معادله مربوط به مدل جانسون

  است:
)١(  * *( ) (1 )(1 )n mA B CLn T        

به ترتيب تنش، كرنش و دماي مؤثر  T*و    ،كه در آن،

*هستند و 
0      است، كه در آن  بعديبنرخ كرنش  نرخ

1كرنش پلاستيك مؤثر و 
0 1s  است .A ،B ،m ،n   نيز ثوابت

به ترتيب ضريب  nو  Bاستحكام تسليم،  A ،كهيطوربهماده هستند، 
توان نرمي حرارتي  mضريب نرخ كرنش و  C، انديسختنش و توان كر

  .]١٠[است 
دار در مقاله حاضر، يك شفت ناچ شدهگرفتهقطعه كار به كار 

براي تست خستگي  ]١١[ GOST2860-65چرخان با استاندارد 
  ابعاد آن آورده شده است. ٢، كه در شكل استخمشي چرخشي 

   

  سازي عدديمدل - ١-٢
، قطعه كار ٢در كار حاضر، با استفاده از ابعاد موجود در شكل 

سازي دار تست خستگي چرخشي خمشي مدليك شفت ناچ صورتبه
پسماند حاصل از فرايند  شود. هدف از اين كار بررسي تأثيرات تنشمي

LPB  در كار استفاده موردبر روي عمر خستگي قطعه كار است. آلياژ 
است. خواص اين ماده، مربوط به  T6-7075حاضر، آلياژ آلومينيوم 

و  ١هاي  كوك و خواص مكانيكي به ترتيب در جدول- ضرايب جانسون
  بيان شده است.  ٢

  

  
  ]١١[متر) نمونه تست خستگي (همه ابعاد بر اساس ميلي -٢شكل 

  
  ]١٠[ ٧٠٧٥-٦Tكوك آلياژ آلومينيوم -ضرايب جانسون -١جدول 

( )meltT c  m  C  n  B (MPa)  A (MPa)  

٥٤٦  ٦٧٨  ٧١/٠  ٠٢٤/٠  ٥٦/١  ٥٨٢  
 
 

  ]١٠[ ٧٠٧٥-٦Tخواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم  -٢جدول 

تحليل ديناميكي و استاتيكي و  منظوربهدر المان بندي قطعه كار 
( المان مكعبي  C3D8Rدر نظر گرفتن كاهش زمان تحليل، از المان 

يافته) استفاده گيري كاهشو انتگرال ١گرهي با كنترل ساعت شني ٨
براي انجام فرايند نيز صلب در نظر گرفته  شدهيطراحشود. ساچمه مي
-سازي مياين كار باعث كاهش روند محاسبات در شبيهشود. زيرا مي

منظور المان بندي ساچمه از المان صلب ديناميكي استفاده گردد. به
- ميلي ٣٥/٦اي به شعاع ] كره٣شود. ابعاد ساچمه با توجه به مقاله [مي

كنش سطح به . براي تعريف تماس بين قطعه و ساچمه از برهماستمتر 
شود. در شرايط آزمايشگاهي تي استفاده ميسطح و روش تماسي پنال

- اصطكاك بين ساچمه و قطعه، با توجه به حضور سيال بسيار كم مي

ها خيلي كم سازيخاطر ضريب اصطكاك در شبيهگردد، به همين
قرار گرفته  مورداستفاده ٠٠١/٠شود. در اين مقاله مقدار انتخاب مي

  است.
لفي در نرم افزار ارائه هاي مختبراي معرفي خواص قطعه كار روش

تنش و كرنش مطرح است، كه در اين مبحث شده است. اما از آنجايي
ها يا به صورت تابعي از تنش تسليم و كرنش پلاستيك بيشتر داده
كوك. مطالعات در اين - شود، يا به صورت ضرايب جانسونمطرح مي

وك ك- تر بودن رابطه جانسونزمينه حاكي از آن است كه به علت جامع
گردد. تري حاصل ميهاي دقيقنسبت به روش ديگر، از اين روش جواب

  كنيم.كوك استفاده مي- لذا از رابطه جانسون
 rpmي به مقدار اهيزاودر بحث شرايط مرزي، ساچمه با سرعت 

كند. اين در حالي است كه حول راستاي محوري چرخش مي ٦٠٠
ته شده است. براي جابجايي و چرخشي بس ازنظرشفت در همه راستاها 

گردد. و همچنين براي استفاده مي ٢از روش كوپلينگ هايگذار ديقاين 
گردد. ها در مركز آن و به نقطه مرجع اعمال ميساچمه، قيد گذاري

سازي اين فرايند تا مرحله بررسي عمر خستگي داراي پنج مرحله شبيه
و مرحله اساسي است كه سه مرحله آن تحليل ديناميكي در ابتدا و د

  .استاستاتيكي در پايان كار 
نيرو از سمت ساچمه به قطعه كار، مرحله  واردكردنمرحله اول 

دوم انجام فرايند، مرحله سوم باربرداري ، مرحله چهارم پايا كردن نتايج 
هاي پسماند و مرحله آخر بررسي عمر خستگي شفت با استفاده از تنش

محاسبات و افزايش دقت  براي كاهش زمان ٣است. تعريف مقياس جرم
فرايند  كهييازآنجاهاي ديناميكي بسيار كاربردي است. در نتايج تحليل

LPB ها در ناحيه طبيعتي ديناميكي دارد و همچنين اندازه المان
فرايند شده ريزتر است، زمان محاسبات در حالتي كه از روش مقياس 

ي نامساوي زماني هاجرم استفاده نشود، بسيار طولاني خواهد شد و بازه
گردد. تعريف اين تكنيك براي تحليل، تحليل باعث خطا در نتايج مي

هاي زماني منجر به كاهش زمان تحليل و افزايش دقت محاسبات با بازه
هاي گردد. بعد از پايا كردن مدل در مرحله چهارم، تنشثابت مي

  آيند.مي به دستپسماند در راستاهاي اصلي 
  

  يسازمدلاعتبارسنجي  - ٢-٢
هاي ، تنشLPBسازي فرايند صحت سنجي شبيه منظوربه

با يك مدل  ]١٢[پسماند حاصل از تحليل تجربي پروي و همكاران 

                                                             
1 Hourglass Control 
2 Coupling 
3 Mass scale 

( )y MPa      E(GPa) 
3( / )kg m  

٢٨١٠  ٧١  ٣١/٠  ٥٠٢  



 

 

سي
رر

ب
 

 اثر
ند

راي
ف

 
قل

صي
ک

ي
ار

 با 
ته

سي
ستي

پلا
 

 بر كم
ي

رو
 

مر
ع

 ...
 

٨٨  

مقايسه شده است. در اين مدل، يك قطعه مكعبي به طول  شدهارائه
ان عنومتر بهميلي ٥/٩متر و ضخامت ميلي ١/٣٨متر، عرض ميلي ١/١٠١

 ٧/١٢نمونه در نظرگرفته شده است. ساچمه طبق استاندارد، به قطر 
 ليبه دلمتر فرض شده است. فرايند در حالت كنترل جابجايي، ميلي

نبود جزئيات نيرو و سرعت پيشروي در اين مقاله، با روش سعي و خطا 
متر بر ثانيه،  ٥/٠ن و سرعت پيشروي ونيوت ٤٠٠٠به مقدار نيروي 

. براي انجام اين است دهيرسبه مقدار مناسبي   سماندتنش پمقادير 
ي با استفاده از كنترل بارگذارفرايند تنها يك مسير از فرايند در شرايط 

  جايي صورت پذيرفته است.جابه
مشخص است، تطابق مناسبي بين نتايج  ٣كه از نمودار شكل  طورهمان

ر حاضر است. سازي حاضر وجود دارد، كه نشان از صحت كامقاله و مدل
تواند به نوع روش تحليل، استفاده از موجود در نمودار نيز مي تفاوت

  هاي مقاله مربوط باشد.هاي متفاوت و كمبود داده داده
 مورد، كه خواص است ١٧١٨بررسي در اين كار اينكونل  موردماده 

آورده شده است  ٤و  ٣هاي آن در صحت سنجي در جدول استفاده
- ٦Tو آلومينيوم  Ti-6AL-4V، ٧١٨، اينكونل ازجمله. موادي ]١٣[

كاري و ساير كه بعد از برش، تراشكاري، فرايند ماشينبراي اين ٧٠٧٥
بهبود سطح دارند.  اتيعمل، نياز به داشته باشندسبي فرايندها سطح منا

در بهبود سطح  LPBبه همين خاطر براي بررسي تأثيرات فرايند 
اند و در كار حاضر را انتخاب كرده ٧١٨قطعه، پروي و همكاران اينكونل 

  ايم.را مورد مطالعه قرار داده  ٧٠٧٥- ٦Tنيز ما آلياژ آلومينيوم 
  

  
هاي سازي با استفاده از پروفيل تنشدلاعتبارسنجي م -٣شكل 

  ]١٢[از نتايج تجربي توسط مرجع  آمدهدستبهپسماند 

  

 سازي عددينتايج شبيه - ٣
تواند مضر يا مفيد هاي پسماند در يك جسم ميي، تنشطوركلبه

هاي پسماند كششي معمولاً مضر هستند و سطح جسم را باشد. تنش
كه دهند. درحاليو يا استحكام مكانيكي را كاهش مي كنندترد مي

هاي پسماند فشاري معمولًا مفيد هستند و عمر خستگي را بهبود تنش
هاي شود تا با استفاده از روشبخشند. در همين راستا، تلاش ميمي

  هاي پسماند فشاري فراهم گردد.مختلفي در قطعات تنش
كاري و هر عمل رد، صيقلها با استفاده از برخودر اين فرايند

هاي پسماند با شرايط فيزيكي در سطح قطعه، در عمق قطعه تنش
گردد، كه ازنظر رفتار خستگي و استحكام مكانيكي فشاري فراهم مي

                                                             
1 Inconel 718 

هاي عمق تنش هرچقدررود. به شمار مي قطعه كاريك بهبوديافتگي در 
 بيشتر باشد استحكام بيشتري در قطعه جادشدهياپسماند فشاري 

   كند.ها فراهم ميگردد و پايداري مناسبي براي تنشحاصل مي
  

  ]١٣[ ٧١٨كوك براي اينكونل - ضرايب جانسون -٢جدول 

( )meltT c  m  C  n  B (MPa)  A (MPa)  
١/١٠٢٩  ٥/١٤٧٧  ٣٢٦/٠  ٠١٧/٠  ٩/١  ١٣٠٠  

  
  ]١٣[ ٧١٨خواص مكانيكي آلياژ اينكونل  -٤جدول 

( )y MPa      E(GPa) 3( / )kg m  

٨١٩٠  ٢٠٩  ٢٩/٠  ١/١٠٢٩  

  

 LPBنتايج فرايند  - ١-٣

هاي پسماند فشاري در از تنش ايباعث ايجاد لايه LPBفرايند 
گردد متر ميميلي ٥/١الي  ١نزديكي سطح قطعه كار، معمولاً تا عمق 

 LPBهاي پسماند حاصل از فرايند سازي، تنشدر اين شبيه .]١٤[
مسير بررسي شده است. نتايج حاصل از  ٢نيوتون و در  ١٥٠٠تحت بار 

اصلي در هاي پسماند در سه راستاي پروفيل تنش صورتبهاين فرايند 
شده رسم  ٥و  ٤ هايدر شكل اي به ترتيبهاي يك و دو ساچمهحالت
باعث ايجاد لايه مناسبي از  LPB، فرايند ها. با توجه به نموداراست
ها با گردد. اين تنشمتر ميميلي ١هاي پسماند فشاري تا عمق تنش

وابط تنش ميانگين و تنش دامنه باعث افزايش عمر خستگي توجه به ر
  قطعه خواهند شد.

  

  
  ساچمه يكهاي پسماند براي بر روي تنش LPBتأثير فرايند  -٤شكل 

  

  
  ساچمه دوهاي پسماند براي بر روي تنش LPBتأثير فرايند  -٥شكل 
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  LPBسازي فرايند شبيه -٦شكل 

  
 در كه است طوري شفت حركتي يبند قيد كهاين به توجه با
 ازنظر بايستي و كرد بندي قيد تواننمي را پايين قسمت چرخش هنگام

 طرف از نيرو واردكردن خاطر به لنگي احتمال باشد، آزاد حركتي
 دارندهنگه صفحه يك بايد خاطر همين به. دارد وجود شفت به ساچمه
 باريك حالت، ود هر نتايج بررسي منظور به. شود گرفته كاربه پشتي
 براي ساچمه دو از استفاده با باريك و ساچمه يك از استفاده با فرايند
 را لنگي جلوي هم تواندمي كه ،ه استشد استفاده عمليات اجراي
 نتايج. دهد ارائه مناسب پسماند هايتنش با را فرايند اينكه هم بگيرد
 به سبتن ايساچمه دو حالت در كار مناسب صحت و دقت از گواه

 يك با بايستي LPB فرايند انجام از پس. است ايساچمه يك حالت
  درآورد. پايا صورتبه را پسماند هايتنش استاتيكي، سازيشبيه

  

بررسي عمر خستگي حاصل از تنش پسماند فرايند - ٢-٣
LPB  

در مقاله حاضر، از روش  ١براي بررسي عمر خستگي پر چرخه
مبناي كرنش استفاده شده است. ) برSWT(٢اسميت، واتسون و تاپر

  :]١٥[تر است اين روش براي سيكل پرچرخه مناسب
  
 )٢(  

' 2
2 ' '

max (2 ) (2 )
f b b c

a f f f fN N
E


        

به ترتيب، كرنش دامنه،  fNو  a ،max ،E اين رابطهدر 

'، b ،cتنش بيشينه، مدول الاستيسيته و عمر خستگي هستند. 
f  و 

ها براي ي  هستند كه مقادير لازم آنعمر خستگهاي مربوط به نيز، ثابت
آورده شده است. . با توجه به  ٥در جدول   ٧٠٧٥- ٦Tآلياژ آلومينيوم 

هاي پسماند در عمر خستگي مطرح است، بحث اينكه تأثيرات تنش
 تنش ميانگين معادل از اهميت بسزايي برخوردار است. از آنجايي كه

تأثيرات تنش ميانگين را نيز در خود جاي داده است، در  SWTروش 
  كار مورد استفاده قرار گرفته است.

هاي حاصل از يك افزار آباكوس قابليت اين را دارد كه خروجينرم
صورت تنش، كرنش و ساير پارامترها، دوباره به سيستم وارد فرايند را به

ي اوليه روي قطعه كار به كار هاصورت دادهكند و در تحليلي ديگر به
، براي تحليل LPBگيرد. در همين راستا، رفتار حاصل از فرايند 

شود. براي بررسي عمر خستگي از افزار بازخواني ميخستگي در نرم
 R=  - ١هرتز و نسبت دامنه  ٤٦با فركانس  خمش چرخانروش آزمون 

رايط طبق ش ايچرخه همين خاطر بارگذارياستفاده شده است. به
با اعمال بارگذاري متناظر با فركانس و نيروي مورد نظر بررسي  ٧شكل 

ها نتايج موردنياز در ها و كرنششده است. پس از پايا شدن دامنه تنش

                                                             
1 High Cycle Fatigue (HCF) 
2 Smith, Watson and Topper (SWT) 

و با استفاده از معادلات تنش و كرنش  شده محاسبهراستاهاي مختلف 
قرار   مورداستفاده  aو  maxدامنه و تنش ميانگين براي محاسبه

ذكر شده به ترتيب تنش دامنه معادل،  )٥(الي  )٣(گرفته است. روابط 
  كنند.تنش ميانگين معادل و كرنش دامنه معادل را بيان مي
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  ]١٥[ ٧٠٧٥-٦Tهاي عمر خستگي آلياژ آلومينيوم ثابت -٥جدول 

'
f   ' ( )f MPa  E(GPa) c  b  

١٤٣/٠  - ٦١٩/٠  ٧١  ١٤٦٦  ٢٦٢/٠ - 

  
منظور مقايسه نتايج عمر خستگي با فلز پايه، ابتدا عمر خستگي به

در نمونه شفت براي فلز پايه بررسي شده است. سپس در همان شرايط 
قرار گرفته و نتايج عمر خستگي با  موردمطالعهشده  LPBبراي قطعه 

مقايسه شده است. براي بررسي عمر  شده LPBدار نتايج شفت ناچ
نوشته  SWTروش  ٣نويسي متلبافزار برنامهخستگي، با استفاده از نرم

هاي مربوط به تنش و كرنش براي سه كه، خروجيطوريشده است. به
هاي ورودي به صورت دادهسيكل از بارگذاري عمر خستگي مد نظر را به

مختلف، عمر خستگي حاصل هاي متلب وارد شده و با استفاده از تنش
  گرديده است.

شده با  LPBهاي وارده بر اساس رفتار فلز پايه و رفتار فلز تنش
استفاده از يك و دو ساچمه طوري انتخاب شده است كه در بازه عمر 

عمر حاصل از - تنشحاصل گردد. نمودار دامنه  ٨١٠تا   ٣١٠خستگي 
صورت نيمه لگاريتمي آورده شده است. اين نمودار به ٨ها در شكل آن

هاي موجود پيدا است كه در راستاي عمر رسم گرديده است. از خروجي
براي فلز پايه در بازه  R=  - ١نهايت براي نسبت دامنه عمر خستگي بي

افتد، اين در حالي است مگاپاسكال اتفاق مي ١٥٠الي  ١٠٠دامنه تنش 
ين دامنه به ساچمه اشده توسط يك ساچمه و دو  LPBكه براي قطعه 
مگاپاسكال  ٤٥٠الي  ٤٠٠مگاپاسكال و  ٣٠٠الي  ٢٥٠ترتيب در بازه 

در افزايش  LPBقرار دارد. اين بهبود، نشان از عملكرد مناسب فرايند 
نتايج عددي مربوط به عمر خستگي نيز در جدول  عمر خستگي است.

هاي ذكر شده هاي مختلف براي مقايسه بهتر حالتبه ازاي تنش ٦
 ٤٠٠ دامنه شود به ازاي تنششده است. همانطور كه مشاهده مي آورده

 LPBدور، براي قطعه  ٩٥٠٠عمر خستگي براي فلز پايه مگاپاسكال 
شده با دو ساچمه  LPBهزار دور و براي قطعه  ٤٥شده با يك ساچمه 

اي در واقع در حالت دو ساچمهميليون دور تخمين زده شده است.  ٦٨
  رسد.نهايت ميش، قطعه به عمر بيبه ازاي اين مقدار تن

  
 
 

                                                             
3 MATLAB 
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  نتايج عمر خستگي -٦جدول 

 عمر (دور) )MPaدامنه تنش ( 

 فلز پايه

٣/٦×٧١٠ ١٣٠ 

٦/٨×٥١٠ ٢٠٠ 

١/٨×٥١٠ ٢٥٠ 

٧/٥×٤١٠ ٣٠٠ 

٥/٩×٣١٠ ٤٠٠ 

 ايتك ساچمه

٢/٦×٧١٠ ٢٧٠ 

٣/١×٧١٠ ٣٠٠ 

٤/١×٥١٠ ٣٥٠ 

٥/٤×٤١٠ ٤٠٠ 

٠/٥×٣١٠ ٤٨٠ 

 ايدو ساچمه

٨/٦×٧١٠ ٤٠٠ 

٤/١×٥١٠ ٤٥٠ 

٥/٣×٤١٠ ٥٠٠ 

٠/٨×٣١٠ ٥٥٠ 
  

  
  شرايط مرزي و باگذاري -٧شكل 

  

  
نتايج مربوط به عمر خستگي پر چرخه براي آلياژ آلومينيوم  -٨شكل 

٦T-٧٠٧٥  

 گيرينتيجه - ٤
كاري با پلاستيسيته كم در اين مقاله، نتايج مربوط به فرايند صيقل

صورت موضعي مورد بررسي قرار ر چرخان بهدابر روي يك شفت ناچ
صورت دو  كه در محل بحراني شفت فرايند بهطوري. بهگرفته است

و تأثيرات آن بر روي يك المان بحراني انتخابي  گرفته انجاممسيري 
  بررسي شده است.

پارامترها با توجه به ادبيات اخير، طوري انتخاب شده كه بتواند 
سنجي يك دهد. در ابتدا نيز براي صحتنتايجي مناسب به دست ب

سازي بررسي شده است. با بررسي صورت شبيهشرايط آزمايشگاهي به
  توان به نتايج زير پي برد:هاي پسماند و عمر خستگي ميتنش

ي و بدون كمترين هزينه عمر راحتبهتواند مي LPBفرايند  - ١
هاي پسماند فشاري با عمق قطعات را بهبود بخشد و تنش

نتايج  سب و پايداري بالا در سطوح مختلف فراهم كند.منا
هاي پسماند دهد كه عمق اين تنشدست آمده نشان ميبه

متر و در ميلي ١اي فشاري ايجاد شده در حالت دو ساچمه
هاي پسماند متر است. تنشميلي ٧٥/٠اي حالت تك ساچمه

اي در دو راستاي مهچسافشاري ايجاد شده نيز در حالت دو
1S  2وS  برابر  ٥/١متر حدود ميلي ٥/٠مخصوصا تا عمق

 حالت يك ساچمه است.

 طوربهخستگي  حد استحكام، LPBبا انجام فرايند  - ٢
حد در حالت دو ساچمه  كند.چشمگيري افزايش پيدا مي

برابر فلز پايه حاصل شده است. اين  ٣ استحاكم خستگي
 ٢ود ساچمه افزايش در حدكه براي حالت يك ستا درحالي

 برابر محاسبه شده است.

با در نظر گرفتن خطاهاي انساني، هزينه و زمان در محيط  - ٣
تواند يك روش سازي اجزاء محدود ميآزمايشگاهي، مدل

هاي پسماند ي عمر خستگي و تنشنيبشيپمناسب براي 
 باشد.

كوك يك مدل مناسب براي - توسط جانسون شدهارائهمدل  - ٤
- فرايند صيقل ازجملهسطح فرايندهاي بهبود  سازيشبيه

 .استكاري با پلاستيسيته كم 

متر است. ميلي ١در حدود  جادشدهياهاي پسماند عمق تنش - ٥
كه اين مقدار در مقايسه با ساير فرايندهاي بهبود سطح 

ي توجهقابلي عميق مقدار غلتك زنزني و ساچمه ازجمله
 است.

در حالت دو  جادشدهياهاي پسماند فشاري عمق تنش - ٦
اي بيشتر است. زيرا ساچمهاي در مقايسه با حالت يكمهساچ

 دوطرفهصورت كه دو ساچمه علاوه بر جلوگيري از لنگي، به
 دهد.مناسبي قرار مي فشارتحتسطح جسم را 
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